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Slovo starosty

TONGRUNDSKÁ ŠARVÁTKA

Vážení spoluobčané, zdravím Vás
prostřednictvím dalšího letošního
čísla našeho zpravodaje.
Za nedlouho budou mít děti za
sebou čtvrtinu prázdnin a počasí
přeje nejrůznějším radovánkám.
Na stránkách tohoto čísla opět
naleznete několik pozvánek a tipů,
jak si letošní prázdniny zpříjemnit,
například pobytem na Branžeži,
či jinak zpestřit při nějaké letní akci.
Při zmínce o počasí je nutno
podotknout, že ne vždy je letní
počasí přívětivé, o čemž se můžeme
přesvědčit například v sobotu
8. srpna v sousedních Heřmanicích
při vzpomínce na 5 let staré události
spojené s největší povodní v našem
kraji. My si povodeň připomeneme
rovněž, a sice vztyčením památného
kamene v parku u zastávky.
Tyto neblahé časy připomíná
i kniha, jež je ještě stále k mání na
našem úřadě, a která pod názvem
Voda kolem nás mapuje příčiny,
okolnosti, průběh i následky této
živelné pohromy v Libereckém kraji.
Za pět let se toho mnoho změnilo.
Řada škod se odstranila nebo se na
jejich odstranění intenzivně pracuje.
Zároveň vzniká protipovodňová
analýza, mapující opatření, která by
nás mohla alespoň částečně proti
velké vodě ochránit.
I proto doufám a věřím, že nás již
taková pohroma nepostihne a ta pět
let stará událost zůstane jen v
našich vzpomínkách.

V sobotu 1. srpna si v rámci akce
"Tongrundská šarvátka" připomeneme
70. výročí ukončení II. světové války.
Ve spolupráci se Spolkem vojenské
historie Liberec proběhne nejprve od 9:20
hodin pietní akt u památníku v Tongrundu,
kde pronese pár slov vojenský kaplan
kpt. Bc. Petr Šabaka, po té přítomní
zástupci vojenských spolků položí věnce
k památníku a akt zakončí čestná salva.
Po pietním aktu se účastníci přesunou do
obce Kunratice, kde se připraví k bojové
ukázce "Srážka hlídek". Ta proběhne od
11:20 hodin na louce za domem čp. 3 pana
Radka Modráčka a vyvrcholí přehlídkou
zúčastněných vojáků na fotbalovém hřišti.
Celá akce bude ukončena pietním aktem
u torza památníku obětem I. světové války
před hřbitovem, kde rovněž zazní několik
slov i čestná salva.
K bojové ukázce přidáváme ještě několik slov,
protože se uskuteční v obydlené části obce. Bude
se jednat o srážku dvou hlídek z období roku 1813,
kdy se v naší obci střetla rakouská vojska
s francouzsko-polskými nepřáteli. Místo ukázky
bude vytyčeno červenobílou páskou, za kterou
bude divákům vstup zakázán. Moc Vás tímto
prosíme o respektování tohoto zákazu, neboť jde
o Vaši bezpečnost a dodržování zákazu bude
kontrolováno i policejním oddělením pro zbraně
a střelivo, kam byla tato akce ohlášena. Během
ukázky se bude střílet z historických zbraní, takže
zvukové efekty mohou špatně působit na domácí
mazlíčky, obdobně jako ohňostroje. Proto, prosíme,
zvažte jejich přítomnost na ukázce.
Zároveň žádáme naše spoluobčany a obyvatele přilehlých bytovek o shovívavost
a strpění několika minutové šarvátky, za což předem děkujeme. Průběh srážky
a místo znázorňuje přiložený obrázek. Vojenské hlídky nastoupí u bývalé školní
družiny a vyjdou na louku za čp. 3, kde se potkají s nepřáteli. Zde dojde k přestřelce
a obě hlídky se budou pohybovat směrem k cestě kolem „starších“ paneláků. Až se
k ní dostanou, tak se bez střelby přesunou zadní branou na hřiště, kde dojde
k závěrečné přestřelce s několika „obětmi“. Po ukončení ukázky budou jednotliví
účastníci představeni a srážka hlídek bude krátce okomentována. Po té bude
následovat pietní akt dle programu výše.
MiG

S pozdravem

Milan Götz
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD
Z důvodu čerpání dovolené bude OÚ
uzavřen v období od 3. do 14. srpna.
Děkujeme za pochopení.

Pozvánky

JAMPARÁDA JE PLNÉM PROUDU
V dubnu odstartoval další ročník
soutěže ve vaření marmelády,
kterého se řada z Vás aktivně
účastní, za což jsme samozřejmě
velice rádi. S novým ročníkem
máme i několik novinek.
Prozatím nejvýznamnější a nejviditelnější je nové logo
soutěže z dílny FreeArts Romana Pirocha. Další výbornou
věcí, jež nás s novým ročníkem potkala, je mediální
podpora paní Romany Šafránkové, která je nejlepší
marmeládnicí na světě. Jedná se o dámu, která se
zúčastnila letošního světového mistrovství marmelád v
Anglii, kde posbírala celkem 4 medaile, včetně té
nejhlavnější "dvojité zlaté medaile" a titulu šampiona
šampionů. Jejím přičiněním se o soutěži psalo v časopise
Vlasta, upozornění na ni je i pod editorialem časopisu
Báječné recepty a chystá se článek do Blesku pro ženy.
V současnosti je v soutěži přihlášeno 10 vzorků, což je
sice méně než loni, ale věříme, že s dozrávajícím ovocem
bude marmelád přibývat. Máme řadu příslibů soutěžních
vzorků, takže uvidíme na jakém počtu skleniček
i kategorií se letos zastavíme. Naším skromným přáním je
alespoň 100 účastníků, což není až tak nesplnitelná
hranice, neboť Vás loni bylo sedmdesát.
Proto již neváhejte a česejte ovoce, vařte, pasírujte a
především přihlašujte své marmelády do soutěže.
Zároveň budeme rádi za jakoukoli propagaci soutěže, jak
ve Vašem příbuzenstvu, tak i mezi přáteli. Předem díky.
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2015
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Prosinec

AKCE
--Hasičský ples (21.), Lékař radí (27.)
Maškarní karneval (21.),
Hodina Země a veřejné pozorování noční oblohy (28.)
Den Země (26.), Lampionový průvod a pálení vatry (30.)
Malování na chodník (8.), Dětský den (30.)
Zábava pro dříve narozené (19.), Myslivecké hody (20.),
Hasičská soutěž „O pohár obce Kunratice“ (27.)
Merlin nohejbal (4.), Letní hasičská tancovačka (18.),
Kinematograf Pavla Čadíka (29.)
Připomínka 70. výročí konce II. světové války (1.)
Zájezd na Zahradu Čech (12.), Kunratická stopa (19.),
Kunratické Drakování (???)
Václavská zábava (26.), Lékař radí (???),
Kunratická Jamparáda (7.), Myslivecký bál (21),
Rozsvícení Vánočního stromu (27.), Zájezd do Národního
divadla – Strakonický dudák (28.)
Mikulášská besídka (???), Vypouštění balónků s přáníčky k
Ježíškovi (???), procházka do Heřmanic (???), Vánoční
besídka s jarmarkem (???)

Plán akcí budeme stejně jako v loňském roce průběžně
doplňovat a upřesňovat. Přeškrtnuté akce již proběhly.
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Začínáme přijímat závazné přihlášky na zájezd do Litoměřic
na Zahradu Čech, kam pojedeme v sobotu 12. září 2015.

Cena zájezdu je 150,- Kč na osobu
a zájemci se mohou hlásit na OÚ.
12. července 2015
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TJ sokol kunratice – mistr severu

JUBILEA

Dlouhých deset let trvalo našim fotbalistům, než dokráčeli na pomyslný
Olymp fotbalové soutěže III. třídy Sever. Ale povedlo se. Po famózním podzimu
sice přišel jarní útlum, ale naši borci měli nahráno a navíc jim přálo i jarní
rozlosování soutěže. Přestože to bylo poslední tři kola před koncem sezony o
nervy, vše dopadlo výborně a chlapci si poslední zápas se sousední Vískou užili.
Derby bylo krásnou tečkou za vydařenou sezonou a skóre 5:3 bylo pověstnou
třešinkou na mistrovském dortu.
Na tomto místě je potřeba poděkovat celému týmu za reprezentaci obce i za
odvedené výkony, neboť to kvůli zraněním i absencím několika hráčů nebylo
vždy jednoduché. Současně oceňujeme i rozhodnutí vedení klubu, které se
navzdory euforii z vítězství rozhodlo nepostupovat do okresního přeboru.
Přestože bylo toto rozhodnutí po posledním vyhraném zápase velice těžké před
hráči obhájit, myslíme si, že bylo správné a s odstupem času to pochopilo i celé
mužstvo. Zároveň věříme, že to nebyla poslední mistrovská sezona v Kunraticích
a budeme se těšit na další fotbalové zážitky.
Takže ještě jednou - HOŠI DĚKUJEM!!!

Svá životní jubilea v těchto
měsících roku 2015 oslavili nebo
oslaví spoluobčané:

Výsledky jednotlivých utkání jara:
Domácí
Krásný Les
Kunratice
Bulovka B
Habartice
Kunratice
Bílý Potok
Kunratice
Kunratice
Horní Řasnice
Kunratice
Raspenava B

Hosté
Kunratice
JOKERS
Kunratice
Kunratice
Nové Město p. Sm. B
Kunratice
Pertoltice
Dolní Řasnice
Kunratice
Oldřichov v H.
Kunratice

Termín
21. 03. 15:00
28. 03. 15:00
05. 04. 15:00
11. 04. 16:30
18. 04. 17:00
25. 04. 17:00
02. 05. 17:00
16. 05. 17:00
23. 05. 17:00
30. 05. 17:00
07. 06. 15:00

Den
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE

Kunratice

Víska

13. 06. 17:00

SO

Výsledek
0:1
1:2
3:1
0:0
3:0
1:4
1:5
2:4
4:2
4: 1
0:3

Body
3
0
0
1
3
3
0
0
0
3
3

kontumačně

5:3

3

Výsledná tabulka soutěže III. třída Sever:
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Kunratice
Pertoltice
Habartice
Krásný Les
JOKERS
Horní Řasnice
Oldřichov v Hájích
Nové Město p. Smrkem B
Dolní Řasnice
Raspenava B
Bulovka B
Bílý Potok
Víska

Jarní střelci:
Franc Milan
Klečka Martin
Bílek Aleš
Lachman Jan
Gonda Pavel
Str. 3

Záp
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

6
5
3
3
2

+
0
15
2
7
13
4
7
12
6
6
13
3
8
11
7
6
11
6
7
12
3
9
11
2
11
10
4
10
9
3
12
8
3
13
4
2
18
3
3
18
Foto: HZS LK

Horvát Milan
Pospíchal Roman
Čindejev Martin
Křiklava Miloš

Skóre
69: 40
68: 52
49: 36
66: 35
57: 32
48: 30
86: 65
68: 72
54: 58
58: 81
46: 71
45: 98
30: 74

Body
47
43
42
42
40
39
39
35
34
30
27
14
12

2
2
1
1

Cervenec
Cervenec
pan Mareš Pavel
pan Liška Jaroslav

Srpen
pan Belín Ivan
pan Götz Pavel
paní Zajac Irena
paní Matoušková Marie
Zde uvádíme jubilea od 50 let a od
80. roku po roce.
Všem
oslavencům
přejeme
všechno
nejlepší a do dalších let
hodně zdraví a štěstí.
Rodiny a blízcí mají
možnost nechat svým
oslavencům zahrát a
popřát prostřednictvím
veřejného rozhlasu.

KRÁTCE
Kostelní hodiny umlkly:
Drobná závada součástky kyvadla způsobila
zastavení kostelního hodinového stroje. Díky
zásahu kostelníka pana Málka a šikovnosti
Mirka Lišky byla závada odstraněna a hodiny
opět odečítají čas.
Palivové dřevo:
Na ploše u rybníka se nachází další palivové
dřevo, které je na prodej. Cena je stanovena
v závislosti na druhu hmoty na 900 – 1.200,3
Kč/m (určeno pouze občanům naší obce). Více
info na OÚ.
Dovolená MUDr. Oborníkové:
Od 7. do 24. července je z důvodu čerpání
dovolené uzavřena ordinace MUDr. Zdeny
Oborníkové.
Merlin nohejbal
Nohejbalový turnaj opět přilákal mnoho
účastníků. V parném počasí 4. července se
mezi sebou utkalo celkem 16 trojic. Po třetí za
sebou zvítězil tým Brudra.
O pohár obce Kunratice
Hasičské soutěže v požárním sportu se
zúčastnilo celkem 10 družstev, z nichž byla 4
ženská a 6 mužských. Kunratické ženy obsadily
3. místo. Naši muži bohužel loňské druhé
místo neobhájili a skončili poslední.
Volné termíny na Branžeži
V měsíci srpnu jsou ještě volné termíny
pobytu v našich chatkách na Branžeži. Přihlásit
se do nich můžete na OÚ, kde obdržíte
i podrobnější informace.
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VELKÁ POVODEŇ - 5 LET PO TÉ

naši prvňáčci

7. srpna 2015 uplyne 5 let od ničivé povodně, jež postihla náš kraj. Na
řadě míst proběhne několik vzpomínkových akcí. V pátek 7. srpna se
v hejnické bazilice Navštívení Panny Marie uskuteční od 15:30 hodin
povodňová mše, která připomene tyto, pro nás do té doby neuvěřitelné,
události a zároveň poděkuje všem, kteří pomáhali při likvidaci následků.
Následující den, tj. v sobotu 8. srpna se vzpomínání přesune do
sousedních Heřmanic, kde se povodně připomenou v celokrajském
měřítku. Ale nebude to jen smutné vzpomínání, neboť si v tento den
Heřmanice zároveň připomenou 135. výročí založení hasičského sboru v
obci. Půlkulaté výročí má i místní Sokol, jež vznikl před 45 lety a 115.
výročí zprovoznění slaví úzkokolejná dráha "Heřmanička". Samotná obec
si připomene další významné výročí, kterým je první písemná zmínka
stará 640 let.
Naše obec by si měla povodeň rovněž připomenout odhalením
památného kamene, který bude umístěn v parku u autobusové zastávky.
Termín bohužel ještě není pevně stanoven, ale rádi bychom stihli neděli
9. srpna. Vše závisí na ustavení kamene, který by se měl usazovat na
místo na přelomu července a srpna.
MiG

Po letošních prázdninách usednou do
škamen naší školičky prvňáčci Lída Taterová,
Šimon Doren a Nicolas Špína. Do první třídy
ve Višňové usedne i Jejich dosavadní
souputnice Anna Lenka Matoušková.
Přestože jsou prázdniny v plném proudu,
přejeme jim již teď mnoho školních úspěchů
a ať se jim ve škole líbí. Námořníci AHOJ.

Sbírka pro azyl pes
Na našem úřadě je umístěna pokladnička útulku Azyl Pes, do níž lze
přispět a podpořit veřejnou sbírku „POMOC PRO ÚTULEK AZYL PES“, která
je tentokrát určena na nákup kotců, potřeb a materiálu pro psy a kočky,
opravy a rekonstrukce stávajících kotců a sekcí, vystavění nových kotců
pro kočky, vybavení skladu a zázemí pro pracovníky útulku.
Vystavění místa pro veterináře a
teplého karanténního místa pro psy a
kočky, vybavení přijímací kanceláře pro
nové osvojitele, opravy a údržby vozidel,
nákup pneumatik.

FOTO OD VÁS
Máte nějakou fotografii, na níž jste hrdí?
Chcete se blýsknout kapitálním úlovkem
nebo pěstitelským zázrakem? Pochlubte se.
Začínáme fotkou od fanoušků Bílých Tygrů.

PAMÁTNÍK V TONGRUNDU

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 12:00
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13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Kontakt:
Kunratice 158
464 01 FRÝDLANT
j5fan6y
℡ +420482312156
 www.obeckunratice.cz
obec.kunratice@seznam.cz

Václav Kerda – Petr Nedvěd – Oldřich Provazník

Znáte svoji obec???
Na nějaký čas si od této rubriky odpočineme,
neboť si i hledači dávají zasloužený odpočinek.
Odpověď z posledního kola:
Část válečného kříže na pomníku
v Tongrundu.

VYDÁVÁ OBEC KUNRATICE
Pokud budete chtít přispět článkem, oznámením či jinak,
využijte uvedené kontakty.
Snažíme se psát gramaticky správně, přesto se může nějaká
chybička vyskytnout, za což se dopředu omlouváme a
věříme, že nám ji odpustíte ☺

Kunratický kurýr na webu

Památník v Tongrundu navštívil
člověk mdlého rozumu, neboť si
přiložené fotografie jinak vysvětlit ani
nedokážeme.
Deska na památníku je v pravém
horním rohu poškrábaná ostrým
předmětem, což mohla být zkouška,
zdali se nejedná o bronz. Informační
tabule je pak na dvou místech
poškozená kamenem. Zde nám však
motiv činu uniká a možná šlo jen o
odplatu za to, že je deska s křížem
pouze věrnou replikou hledaného
kovu. Ještě stále zvažujeme podání
trestního oznámení na neznámého
imbecila, ale nevíme, zdali to není
zbytečné mrhání času jak našeho tak
policejního.
MiG
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